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PREINSCRIPCIÓ MATRÍCULA CURS 2017-18

CALENDARI  

Reunió informativa a l’Ajuntament..........................................   9 de maig a les 19 h.

Visita als centres educatius 
CEIP  Mediterrani .........................................................   16 de maig a les 15 h.
CC Sagrado Corazón ....................................................    17 de maig a les 15 h.
CEIP  El Crist ...............................................................   18 de maig a les 15 h.

Presentació de  sol·licituds……….………………….......................  del 22 al 29 de maig.

Publicació de llistes provisionals…...........................................  8 de juny a les 10 h.
Reclamacions davant direcció del centre…………........…...........  fins al 12 de juny.
Contestació a les reclamacions……………………........................  fins al 10 de juny
Publicació de llistes definitives……………………….....................  20 de juny a les 10 h.
Reclamacions llistes definitives C. Escolarització Municipal .....  fins el 21 de juny
Contestació a les reclamacions C. Escolarització Municipal .....  fins al 22 de juny
Formalització de la matrícula…………………………....................  del 20 al 29 de juny

HORARI D’ INFORMACIÓ AL CEIP MEDITERRANI

A la pàgina web de l'escola mediterranimeliana.net podeu trobar més informació sobre
l'escola.

A  la  pàgina  web  de  la  Conselleria  d'Educació   www.ceice.gva.es trobareu  tota  la
normativa així com l'enllaç per fer la preinscripció telemàtica.

Al  tauló  d’anuncis  del  centre  teniu  a  la  vostra  disposició  una  còpia  de  tota  la
normativa reguladora d’aquest procés i  del Projecte Educatiu del centre. 

Per lliurar la documentació o per qualsevol aclariment podeu consultar en secretaria
en el següent horari:

 
 DIÀRIA  DE 9 A 10 H.  

mailto:46005375@edu.gva.es
http://www.ceice.gva.es/
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DOCUMENTACIÓ
OBLIGATÒRIA

Imprès de sol·licitud o resguard de la sol·licitud telemàtica. (original i còpia)
DNIs dels progenitors o tutors legals
Fotocòpia del llibre de família

CRITERIS DE BAREMACIÓ I PUNTUACIÓ

CRITERI PUNTUACIÓ DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

GERMANS MATRICULATS
EN EL CENTRE.

15 
per cada germà Fotocòpia del llibre de família (de tots els membres)

PARE/MARE
TREBALLADOR DEL

CENTRE
5 Certificat emès per la direcció del centre.

PROXIMITAT DEL DOMICILI

Àrea d'influència 

Zona limítrof

10

5

Fotocòpia del D.N.I. del pare/mare/tutor 
Rebut de l’aigua, llum, telèfon (que coincidisca amb l'anteri-
or)
Contracte de lloguer. 
Certificat de residència expedit per l’Ajuntament.
Certificat de l’empresa per considerar el domicili laboral 
com a domicili a efectes de proximitat.
Rebut del pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques o 
l’alta en el règim especial de la Seguretat Social per al autò-
noms per justificar el domicili laboral com a domicili  a 
efectes de proximitat. 

RENDA FAMILIAR 2 Sol·licitud de valoració de renda 
(igual o inferior a 2 vegades IPREM)

FAMÍLIA NOMBROSA
General 
Especial

3
5 Títol de família nombrosa en vigor.

DISCAPACITAT

De l'alumne/a  
                      33 – 64%
                      65% i més

Dels pares o germans
                      33 – 64%
                      65% i més

4
7

3
5

Certificat de minusvalidesa emès per la conselleria de ben-
estar social

FAMÍLIA MONOPARENTAL 

General
Especial

3
5 Títol de família monoparental en vigor.
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